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  ت عقارب بھا زّر لتعمیر الّساعة و تعدیلھا  بمناسبة العید اشترى لي أبي ساعة جمیلة ذا
  أّما أخي الّصغیر فآشترى لھ ساعة ذات خانات تعّمر بالخلّیة الكھربائّیة 

  أساعد الّطفلین على معرفة نوع الّساعات 
  ...................................................لید ھي ساعة الّساعة التي تعّمر بـا

  ......................................... بـالعمود الجاف ھي ساعة الّساعة التي تعّمر
  .دار جدتي بالریف لتھنئتھا بالعید إلى  صحبة أبوّيتذھب مساءفي ال

  :رأیت في الزریبة كلبا یالحق قّطة فتساءلت
   ؟ لماذا یعدو الكلب

............................................................  
   ؟ قّطة تعدو اللماذا

..............................................................  
  : أكمل بالعبارة المناسبة

  ....................................أولـ.......................... تتنقل الحیوانات لـ
  ............................................................. .................أو لـ

  
، دیك ،  بّطة ، كلب ، حصان ، بقرة ، خروف : شاھدت بالزریبة حیوانات كثیرة

     ... قطة ، عصفور  ، حمام
   :تعمیر الجدول أكمل

  األعضاء المساعدة على التنقل  طریقة تنقلھ  اسم الحیوان
      الحصان
    الطیران  الحمامة

  الغشاء الموجود بین األصابع    
  

  :أ و أصلح الخطأأقر* 
  .للخفاش جناحان یطیر بھما ) 1

.................................................................  
  . Zن و على شكل ّن قائمتیھا األمامّیتین طویلتاتقفز الّضفدعة أل ) 2

...................................................................................   
  .نتطیر الّنعامة ألنّ لھا جناحی ) 3

......................................................................................  
 

  
  

  
  
  
  أ1معـ 

  لـــــــا
  لـــــــا
  
  
  
  
  
  
2معـ   

 لـــــــا
 لـــــــا
  
  
  
2معـ   

 لـــــــا
 لـــــــا
 لـــــــا

 
 
 
 
 
 
 
 

ب1معـ   
ــــالــــل  
ــــالــــلـ  

 ـــاـلـ
 
 
 
  
  
 

    
3معـ   

 لـــــــا
 لـــــــا
 لـــــــا

  
  
  
  
  
  



 شیراز بوفارس

   أمام الّتلفاز لمتابعة شریط أنباء الّثامنة لیال ي وجّدتيأّمي وأبفي اللیل وبعد صالة العشاء یجلس 
 إلى غرفتھ لمطالعة جریدة أو يأب و الّنشرة الجّویة الّتي تقّدم في الّثامنة و الّنصف ثّم یذھب

ي غرفتنا ف صحبة أختي ّمي وجّدتي المسلسل الیومّي و أبقىمجّلة لالستراحة إثر ذلك تتابع أ
  .نراجع دروسنا قبل أن نأوي إلى الفراش مع حلول الّساعة الّتاسعة و الّنصف لیال 

  : مذكور في النصر حدث غیر دورّي أذك
..................................................................  

: حدثین دوریین  من النصأذكر  
........................................................و.......................................................  

:2الّسند   
  :أو بذكر التوقیت المناسب  العقربین حسب التوقیت التي تشیر إلیھ كل ساعةبرسم أكملأ

  التحاق الّطفلین بالفراش  توقیت شریط األنباء  توقیت العشاء

  
  

  
 الّساعة الّتاسعة و الّنصف لیال الّثامنة لیال  ...............................

  
  :ح الخطأ إن وجدأصل

  ینتج عمل الساعة اإللكترونیة عن حركة النواس
.................................................................  

  الساعة المیكانیكیة یشغلھا عمود مشحون
.................................................................  

  لما كان طول الخیط أقصرمّدة ھّزة النواس تكون أطول ك
.......................................................................  

  
  
 

  

  
  
  
  

  
أ1معـ   

 لـــــــا
 لـــــــا
 لـــــــا
  
  
  
  
  
  
  
  
2معـ   

 لـــــــا
 لـــــــا
 لـــــــا
  
  
  
  
3معـ   

 لـــــــا
 لـــــــا
 لـــــــا
 

 
 

3معـ 2معـ   ب1معـ   أ1معـ    درجات الّتملك 

 انعدام الّتملك   0 0 0

ّتملك األدنى دون ال 1 1 0,5 1 1 2  

 الّتملك األدنى 2 3 2 1,5 2 3

 الّتملك األقصى  4 5 3 4 5 2,5 3 3,5 4 4 5 6

 


